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Referat af bestyrelsesmødet 8. oktober 2020 

af 

Inge Thomasen 

 

 

Da formanden var fraværende, blev mødet ledet af næstformanden Inge Thomsen. 

 

Evaluering af den ordinære generalforsamling 

På dette første møde efter generalforsamlingen blev der gjort status over forløbet. 

Bestyrelsen var enig om, at det på grund af Corona havde været en underlig generalfor-

samling med meget få talere og kun lidt debat. Alle de sikkerhedsmæssige krav og stan-

darter blev overholdt, og det havde på den måde været en tryg oplevelse at gå til general-

forsamlingen. 

Følgende skal indgå i planlægningen af næste års generalforsamling: 

Den mundtlige beretning skal oplæses for på den måde at skabe et godt udgangspunkt for 

en debat. 

Tilkendegivelserne fra generalforsamlingsdeltagerne via Mentimeter fungerede godt, og 

på den baggrund skal det overvejes at anvende systemet under flere punkter ved næste års 

generalforsamling. 

Foranlediget af drøftelsen om tale-hørelærere, skal ´Mindre medlemsgrupper på dagsorde-

nen inden for den nærmeste fremtid´. 

 

Arbejdstid – fortsat gennemgang af A20  

Bestyrelsen fortsatte drøftelserne af Arbejdstidsaftale 20, herunder hvordan A20 kan spille 

sammen med elementerne fra den nuværende lokalaftale i København. 

Der udsendes en TR-skrivelse efter efterårsferien om det vigtige i at skolens ledelse og 

tillidsrepræsentanter sammen deltager i et webinar.  

 

Corona-situationen og foreningens aktiviteter 

Foreningen har i den kommende tid følgende kurser og arrangementer. 

• 23. – 24. oktober på Frederiksdal – weekendkursus. Kurset er opslået og der er 60 til-

meldte. 

Det blev med 5 stemmer for og samt 3 der undlod at stemme besluttet at aflyse kur-

set. 

 

• 2. – 3. november på Konventum – TR-tema. Kurset er opslået og 44 tilmeldte (uden 

bestyrelse og sekretariat) 

Det blev med 3 stemmer for og 2 imod samt 3 der undlod at stemme besluttet at afly-

se kurset. 

 

• 26. – 27. november på Bymose Hegn – AMR-kursus. Kurset er endnu ikke opslået 

Beslutning om hvorvidt dette kursus skal gennemføres i en eller anden form tages på 

næste bestyrelsesmøde 22. oktober. 
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• 5. november AMR-møde på Frydendalsvej 2. sal 

Beslutning om dette møde tages på næste bestyrelsesmøde i sammenhæng med en 

beslutning om, hvad der skal ske i stedet for AMR-kurset 26. – 27. november 

 

• 12. november TR-møde i B!NG. 

Mødestedet aflyses. Det overvejes at gennemføre et TR-kursus 7. december Crowne 

Plaza, hvor pensionisternes julefrokost er aflyst. Her vil der i givet fald kunne være 

flere deltagere end i B!NG. 

 

• 7. december - Julefest for pensionister i Crowne Plaza 

Det blev besluttet at aflyse julefesten i år. 

 

• 10. december Gløgg med uddeling af julegaver til både TR, TR-suppleanter og 

AMR. 

 
Det blev besluttet at aflyse den sædvanlige gløgg-eftermiddag. Der findes en anden 

måde at uddele julegaverne på. 


